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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Великосеверинівської 

сільської ради від 23.12.2016р. № 477

Програма “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на
2015-2017 роки

Мета Програми
Мета Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту окремих верств населення які зареєстровані на території 
Великосеверинівської сільської ради , та які внаслідок недостатнього 
матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище та потребують 
соціальної підтримки.

Основні завдання Програми

надання одноразової грошової допомоги особам які внаслідок 
недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище та 
потребують соціальної підтримки з боку держави;
- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали від стихійного лиха 
, пожеж та підтоплень;
- надання щорічної матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і 
більше років;

- надання матеріальної допомоги інвалідам І-ІІ групи з обмежиними 
фізичними можливостями ;
- придбання спеціального обладнання для догляду за інвалідами;
- надання матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані та особам які 
приймали участь в збройних конфліктах на території інших держав та вдовам 
загиблих учасників війни, сім'ям працівників правоохоронних органів та 
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, на 
вихованні у яких є неповнолітні діти;
- надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, 
учасникам ОУН-УПА, підпільного партизанського руху та забезпечення 
проведення заходів з нагоди відзначення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941 - 1945 років;



- придбання до державних та релігійних свят подарунків та продуктів 
харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, 
ветеранів війни ;
- надання матеріальної допомоги військовослужбовцям які вперше 
призиваються до Збройних Сил України ;
- витрати на оплату послуг поштового зв'язку при переказі коштів, поштових 
відправлень, придбання конвертів та марок, інших матеріалів для забезпечення 
виготовлення виплатної документації;
- надання матеріальної допомоги при виході на пенсію працівникам соціальної 
сфери які проживають та працюють на території сільської ради , безперервно 
більше ЗО років;
- надання матеріальної допомоги особам які потребують оперативного 
втручання та лікування.

Шляхи реалізації програми

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 
державних установ і громадських організацій, поданих до сільської ради а 
також на підставі розпоряджень сільського голови.

Одноразові грошові допомоги окремим верствам населення, які внаслідок 
недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище та 
потребують соціальної підтримки.
Ветеранам війни, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим 
громадянам, які внаслідок недостатньої матеріального забезпечення потрапили 
у скрутне становище та потребують соціальної підтримки надаються у 
порядку, який наведено у додатку 1 до Програми. Оплата крісел-візків, 
крісел-колясок для інвалідів здійснюється на підставі укладених договорів, 
подань громадських організацій інвалідів та управління охорони здоров'я 
райдержадміністрації. Надання грошової допомоги інвалідам та громадянам, 
які досягай 90 і більше років здійснюється на підставі клопотань . Виплата 
матеріальних допомог, придбання подарунків та продуктів харчування 
здійснюється через бухгалтерію сільської ради .

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального 
фонду з бюджету сільської ради в межах запланованих видатків та з інших 
джерел , не заборонених чинним законодавством.



Заходи Програми

N

з/п
Назва заходу Відповідальні

виконавці
Одноразова допомога на 

одну особу

1 Надання одноразової 
грошової допомоги особам 
які внаслідок недостатнього 
матеріального забезпечення 
опинилися у скрутному 
становищі та потребують 
соціальної підтримки

Виконавчий комітет 
сільської ради

до 1 000 грн

2. Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від 
стихійного лиха та 
підтоплень

Виконавчий комітет 
сільської ради до 10 000 грн.

(на одне господарство)

3. Надання щорічної 
матеріальної допомоги 
особам, яким виповнилося 
90 і більше років

Виконавчий комітет 
сільської ради

500 грн.

4. Надання матеріальної 
допомоги інвалідам І-ІІ 
групи з обмеженими 
фізичними можливостями

Виконавчий комітет 
сільської ради 1 000 грн.

5. Придбання спеціального 
обладнання для інвалідів

Виконавчий комітет 
сільської ради

до 10 000 грн.

6. Надання матеріальної 
допомоги учасникам війни в 
Афганістані та особам які 
приймали участь в збройних 
конфліктах на території 
інших держав та вдовам 
загиблих учасників війни, 
сім'ям працівників 
правоохоронних органів та 
військовослужбовців, які 
загинули під час виконання 
службових обов'язків, на 
вихованні у яких є 
неповнолітні діти

Виконавчий комітет 
сільської ради

500 грн.

7. Надання матеріальної 
допомоги ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, 
ОУН-УПА, учасникам



підпільного партизанського 
руху та забезпечення 
проведення заходів з нагоди 
відзначення Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 
1941 - 1945 років

Виконавчий комітет 
сільської ради

500 грн.

8. Придбання до державних та 
релігійних свят подарунків 
та продуктів харчування 
для одиноких 
непрацездатних осіб 
похилого віку та інвалідів, 
ветеранів війни .

Виконавчий комітет 
сільської ради 100 грн.

9. Надання матеріальної 
допомоги
військовослужбовцям які 
вперше призиваються до 
Збройних Сил України

Виконавчий комітет 
сільської ради

400 грн.

10.

Надання матеріальної 
допомоги при виході на 
пенсію працівникам 
соціальної сфери які 
проживають та працюють 
на території сільської ради 
та мають безперервний стаж 
більше ЗО років.

Виконавчий комітет 
сільської ради

Дві мінімальних 
заробітних плати

11.

Надання матеріальної 
допомоги особам які 
потребують оперативного 
втручання та лікування

Виконавчий комітет 
сільської ради

до 5000 грн



Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту окремих 
категорій громадян, зокрема:, важко і хронічно хворих, осіб з неповних сімей, 
ветеранів війни, військовослужбовцям які вперше призиваються до Збройних 
Сил України , інвалідів з обмеженими фізичними можливостями, та інших 
громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потрапили 
у скрутне становище та потребують соціальної підтримки .

Координація і контроль

Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на 
Виконавчий комітет сільської ради. Бухгалтерія сільської ради здійснює 
контроль за правильністю нарахування і виплатою матеріальних допомог 
соціально - незахищеним категоріям громадян та проведенням інших видатків, 
передбачених Програмою.



Додаток 1

Порядок надання матеріальної допомоги.

Надання матеріальної допомоги згідно п.1,2,5,9,11 заходів програми 
здійснюється за наступних умов, а саме для надання матеріальної допомоги 
заявник надає до сільської ради наступні документи:
- заява;
- копія паспорта;
- копія індефікаційного коду;
- банківські реквізити;
також можуть бути додатково затребувані інші документи:
- медичний висновок;
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про смерть;
- свідоцтво про народження дітей;
- висновки МНС;
- довідка про склад сім’ї;
- довідка про доходи;
- довідка про проходження строкової служби;
- посвідчення учасника бойових дій.

Визначення розміру матеріальної допомоги за п.1,2,5,11 заходів програми , 
здійснюється на підставі акту обстеження, який складається комісією , що 
утворена згідно розпорядження сільського голови та складається з постійних 
членів та депутата відповідного округу за місцем реєстрації заявника.


